Sánský zpravodaj
Místní občasník
16. ledna 2017 Ročník 14 číslo 1/2017 cena 10 Kč
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Vše nejlepší,
mnoho zdra ví, št ěstí
a úspˇechu˚ v novém roce
Vám pˇreje
O
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Sány
Je zde zase nový rok a my opět přicházíme s novým číslem našeho
zpravodaje. V letošním roce je to již 14. ročník našeho občasníku.
V úvodu mně dovolte, abych vám všem ještě jednou, při této
příležitosti, popřál všechno nejlepší, hodně zdraví štěstí a
spokojenosti v nastoupivším roce.
I v letošním roce si na nás naši milovaní poslanci, vládní úředníci
a představitelé vlády vymysleli nějakou tu novinku, aby se lidi
nenudili a měli za co utrácet peníze. V minulosti to byly kontroly
komínů, honosně řečeno spalinových cest, letos je to pro změnu
kontrola kotlů s odvoláním na Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012
Sb. § 14. Je zajímavé, že lidé, kteří kontroly provádějí, skoro ani
kotel nechtějí vidět. Zajímá je pouze typ a výrobní číslo a někteří
dokonce tvrdí, že vytvořené protokoly ani nikam neposílají. Je to
zajímavé, protože jsem si původně myslel, že stát shání tyto
podklady, aby měl přehled o tom, v čem a jak starém lidé topí. Ale
dost stěžování. Lidé mají dvě možnosti. Buď se na kontrolu
vykašlou, nebo si kontrolu nechají udělat. Pro druhý případ mám
připravena spojení na pracovníky, kteří kontroly provádějí. Je zde
ještě jedna věc, každý „pracovník“ dělá kontrolu jen některých typů
kotlů. Abych nezapomněl, termín je prodloužen zatím do konce
února. Kontroly se vztahují na kotle od 10 do 300 KW, nevztahují
se na krbová kamna, i když jsou nad 10 KW a jsou s výměníkem.
Ale prý se připravuje novela zákona. Kontrola platí na dva roky.
Zde je několik kontaktů:
-Petr Jeřábek, Němčice, kotle Dakon, H OPOP, Rojek – splynovací
kotel. Cena 900,- Kč, telefon 602 279 945 – volat mezi 8:00 – 12:00.
-Zdeněk Šamša, kotle H4 OPOP, S10 KOV, Neznámé kotle. Cena
700,- Kč, telefon 728 031 241.
-Josef Kubánek, Úmyslovice, kotle Dakon, OPOP, Háčka, Buderus.
Cena 847,- Kč včetně DPH. Telefon 603 236 194.
-Martin Poustka, Nymburk, kotle Dakon, Viadrus. Cena 1 210,- Kč
včetně DPH. Telefon 605 259 134.
-Firma PANTUMA z Kozojed (Praha východ), kotle OPOP – H,
VIADRUS, DAKON, ATMOS, ŽDB EMKA, VIESMAN, SLOKOV,
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ROJEK, VARIANT, ATOMA, KOVOTHERM, ECOSCROLL.
Cena 1 kotel 1 400,-, 3 kotle 1 300,-, 6 kotlů 1 200,-, od 8 kotlů 1 000,Kč. Telefon 777 77 20 95.
Další dražší firmy sem už nebudu ani psát. Myslím si, že to by mohlo
ke kontrolám kotlů z naší strany stačit.
Dejme šanci i druhé straně a podívejme se na celou věc i z jejího
pohledu, tedy ze strany státu (to není obhajoba, pouze vysvětlení
podle mého názoru)
Kontroly komínů (dříve prováděli v domech členové jednotek SDH
zdarma, změnila se legislativa atd., takže to dnes není tak
jednoduché). Stát k tomuto kroku přistoupil z důvodu zajištění
požární bezpečnosti, ochrany zdraví, životů a majetku občanů,
neboť občané tyto věci z různých důvodů podceňují. Jen pro vaši
informaci počet požárů v minulých letech vzniklých od komínů:
2013 – 1,7%, 2014 – 2,3%, 2015 – 4,37% (zdroj statistika HZS
Středočeského kraje). Další věcí je, že pojišťovna vám v případě
vzniku požáru od komína nic neuhradí, pokud nebudete mít platnou
kontrolu komína, můžete zaplatit výjezd hasičů a můžete zaplatit
pokutu až cca 20 000,- Kč. Ke komínům vše.
Kontroly kotlů Jak jistě víte, jsme členy Evropské unie, kde jsme se
jako všechny členské státy zavázali k ochraně ovzduší. Naše
republika prostřednictvím Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012
Sb. (vydán již v roce 2012). Ochranou ovzduší se nezabývá jen EU,
ale měly by tak činit všechny státy světa, hlavně ty vyspělé.
Na základě výše uvedeného zákona přistoupila naše republika ke
kontrolám kotlů. Dle mých posledních informací nyní dochází
k nastartování celého systému, který by měl následně vést
k plošnému zmapování druhů kotlů, které u nás ještě fungují
(proto se zatím hlášení nikam neposílají, ale stát si je může od
kteréhokoli technika vyžádat). V druhé fázi v roce 2018, kdy budou
končit kontroly vydávané nyní, se hlášení budou již plošně odesílat
(uvidíme) a od roku 2020 by neměly být v provozu tuším kotle
s horší než 3. emisní třídou (v současnosti je tříd 5 nebo 6 nejsem si
jist). Tolik zjednodušeně k tomu, co vím o kontrolách kotlů.
Nyní ještě „několik vět“ k dalšímu dění. O tom, co jsme vybudovali
v minulém roce, jsem vás informoval v říjnovém čísle zpravodaje,
takže bych se nerad opakoval. Psal jsem i o tom, co připravujeme,
teď jen potvrdím, zda jsme to splnili.
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Do konce minulého roku jsme podali žádost o dotaci na pořízení
250 ks domovních kompostérů.
Dále jsme podali žádost o dotaci na pořízení kontejnerů pro
rozšíření služeb sběrného dvora v následujícím složení:
Velkoobjemový kontejner na bioodpad 4 m3 – 2 ks, uzavřený
kontejner na kovy 3,5 m3 – 1 ks, kontejner na odvoz sutě 2,5 m3 – 1
ks, kontejner na velkoobjemový odpad 12 m3 – 2 ks, kontejner na
směsný komunální odpad 5 m3 – 2 ks, kontejnerový sklad na
nebezpečný odpad – 13 m3 – 1 ks. Dále se jedná o kontejnery na
tříděný odpad 1 100 l: 4 ks žlutý na plasty, 2 ks modrý na papír a 2
ks zelený na sklo. Tyto chceme použít pro zřízení dalších dvou míst
na sběr tříděného odpadu a to za hřbitovem a na hřišti.
Tyto dvě žádosti byly podány na Státní fond životního prostředí.
Ke konci minulého roku byla schválena změna č. 2 Územního plánu
Obce Sány.
Protože do konce roku 2019 jsme povinni mít vypracován nový
územní plán podle nových pravidel, využili jsme možnosti získání
dotace na tento nový územní plán a podali jsme žádost o dotaci na
pořízení „Územního plánu Sány“. Termín podání žádosti byl do
29.12.2016 a bylo třeba mít hotové schválené zadání územního plánu
a provedené výběrové řízení na zhotovitele. Kdo ví něco o územních
plánech, tak ví, co to všechno obnáší (je to zdlouhavé i na
vysvětlování). Díky bohu jsme všechno do konce roku stihli a žádost
jsme mohli podat, tentokrát na Ministerstvo pro místní rozvoj.
V současné době pracujeme na přípravě žádosti o dotaci na
rekonstrukci veřejného osvětlení, která se podává od 02.02. do
28.02.2017. Převážnou většinu potřebných dokumentů atd. máme
připravenu, tak doufám, že to dopadne. Při rekonstrukci by měla
být provedena výměna elektroinstalace uvnitř stožárů a výměna
osvětlovacích těles za nová LED. Dotace se podává na Ministerstvo
průmyslu a obchodu.
Koncem roku jsme obdrželi z Ministerstva zemědělství „Souhlas
se zadáním akce a podmíněný příslib dotace“ na odbahnění rybníčku
u hasičárny. Nyní také pracujeme na doložení dalších požadovaných
náležitostí potřebných pro konečné odsouhlasení dotace.
Jelikož hospodaření obce dopadlo i v minulém roce nadmíru
úspěšně, jsem přesvědčen, že se dohodneme se zastupiteli a ani
v letošním roce nebudeme žádné místní poplatky zvyšovat.
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Rozpis výdaje a příjmy 2016 - Obec Sány

PŘÍJMY
Příjmy z FÚ
a poplatky
7 192 532
Kč

dotace

prodej
pozemků

Příjmy
z pronájmu

Ostatní
příjmy

1 706 463 Kč
z toho
18 653,- - volby
104 507,- hasiči
344 605,- chodníky
253 600,- státní
správa
576 000,- Úřad práce
379 098,- dětské
hřiště
30 000,- Neinv.od
obcí

293 350 Kč

288 074 Kč

371 492 Kč

Poskytnuté
příspěvky a
dotace
305 315 Kč
z toho
220 000,- MŠ
Sány
85 315,- ost.
Spolky
a organizace

ostatní

VÝDAJE
úvěr
a úroky
802 628 Kč

Kapitálové
výdaje
1 680 652 Kč
671 430,- Chodníky
241 360,- Kanalizace
70 570,- Vlachovka
612 292,- Dět.hřiště
85 000,- Ford SDH

Příjmy Celkem
Výdaje Celkem
Rozdíl mezi příjmy a výdaji

přebytek
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výdaje
5 900 477 Kč

9 851 911 Kč
8 689 072 Kč
1 162 839 Kč

Jak sami vidíte, bilance hospodaření byla v minulém roce velmi
příznivá, přes to, že jsme neprodali žádnou stavební parcelu, pouze
jsme měli příjem za doplatek jednoho pozemku.
V letošním roce máme již jednu parcelu prodanou (peníze jsou již
na účtu) a na druhou máme uzavřenu smlouvu o budoucí smlouvě
kupní – kupující vyřizují zajištění úvěru. A další zájemci se již také
ozývají.
Věc, která nás v současné době nejvíce trápí s ohledem na potřeby
části obyvatel obce, je stav komunikací především v Dlouhé ulici, ale
i ulici Za kovárnou. V případě ulice Dlouhá se jedná o značnou
investici, včetně rekonstrukce dešťové kanalizace a vybudování
obytné zóny je to přes 10 mil. Kč. Když to budeme dělat, tak už
pořádně. To je bez dotace velice náročné a dotaci na místní
komunikace v ČR v současnosti nikdo neposkytuje. Je zde určitá
možnost žádat mimo území ČR, ale tu nemám ještě dostatečně
prověřenu. Uvidíme „řekl slepej“☺
☺
Ing. Václav Macura - starosta obce

Pozvánky
na
připravované
zábavy
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Zprávy z okolí
Výlov Žehuňského rybníka byl prováděn ve dnech 19. – 21. října
Nákladní auta odvážela ryby především do chlumeckých sádek,
odkud byly rozváženy na prodej před štědrým večerem.
Obec Dobšice pořádala 28. října Dýňový den se strašidly, sraz byl
v Libněvsi u sběrného dvora s lampiony. Děti si užily spousty legrace.
Obecní restaurace v Opolanech pořádala ve dnech 29. – 30. října
Selský dvůr s vepřovými hody a prodej domů byl samozřejmostí.
Sbor dobrovolných hasičů z Libice n/C pořádal 12. listopadu
v místním kulturním domě 10. hasičskou zábavu, hrála skupina ESO.
SDH Opolánky s podporou OU pořádal 17. listopadu Lampionový
průvod. Všichni účastníci s lampionem obdrželi odměnu.
Na Hradčanech se konaly 19. listopadu Hradčanské dílničky,
proběhla výroba adventních věnců s výstavou staročeských až
dnešních vánoc a také prodej věnců i svícnů.
TJ Sokol Opolany, oddíl kopané pořádal 19. listopadu v místním
bývalém kulturním domě Taneční zábavu, hrála skupina Pohoda.
V kulturním domě „Beseda“ na Hradčanech pořádal Myslivecký
spolek Žehuň 26. listopadu taneční zábavu Poslední leč. Hrála skupina
Tetovanka, byla zajištěna bohatá tombola i doprava autobusem.
Obec Dobšice připravila na 26. listopadu Mikulášskou nadílku a
zahájení Adventu v sále Dobšického šenku.
V obecní restauraci v Opolanech proběhla ve dnech 26. – 27.
listopadu akce s názvem Zvěřinové hody. Pro labužníky byly
připraveny speciality z divočáka, daňka, srnce….
V kostele sv. Gotharda zazněla 27. listopadu Svatohubertská
troubená mše. Účinkovali členové Pražského trubačského sboru, na
housle hrál Prokop Hodina a zazpíval Malý chrámový sbor Opočnice.
Tradiční akce nazvaná „Přineste si zvoneček - rozsvítíme
stromeček“ se uskutečnila 27. listopadu před budovou Diakonie
v Libici nad Cidlinou. Vystoupily děti z místní školky a Pěvecký
kroužek ze ZŠ, zároveň proběhl malý vánoční trh.
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V Poděbradech na Jiřího náměstí byl 27. listopadu odpoledne
představen živý betlém a navečer se rozsvítil vánoční strom za účasti
pěveckých sborů Kvítek a Slunečnice, které překrásně zazpívali.
Opočnické divadélko uvedlo 3. prosince nově zpracovanou
pohádku Princezna ze mlejna. Představení se konalo v sále hostince
U českého lva. Po pohádce následovala banánová párty a
Mikulášská nadílka.
V evangelickém kostele v Opolanech zazněl 18. prosince Adventní
koncert komorního souboru KviMtet z Poděbrad, a vystoupení měly
i děti z MŠ Opolany.

Kultura
Zájezd na muzikál Mefisto pořádala Obec Sány dne 19. listopadu,
představení se konalo v divadle Hybernia v Praze. Vstupenky byly
rychle rozebrány a představení se velice líbilo.
Obec Sány pořádala navečer 25. listopadu před kostelem sv.
Ondřeje zahájení Adventu s rozsvícením Betlému, starosta obce Ing.
Václav Macura popřál k vánočním svátkům a zastupitelé nabídli
občerstvení. Slavnost byla provázena roztomilým programem dětí z
mateřské školy a vánoční koledy zazpívala skupina Privatissima.
Mikulášskou nadílku s rozsvěcením
vánočního stromu pořádali zastupitelé
obce na místním hřišti 4. prosince.
Děti z mateřské školy přišly s pěkným
vystoupením, potom všechny děti
obdržely od Mikuláše sladkosti a
dospělým starosta rozdával svařené
víno. Tentokrát s rodiči přišlo 80 dětí.
Také po obci chodila skupinka: Mikuláš.
s anděly i čertem, nadělovat hodným
dětem a zlobivé trochu postrašit.
Dříve narození byli pozváni do Myslivny 11. prosince na
Předvánoční posezení. Všechny přivítal starosta obce a popřál vše
dobré, děti zazpívaly koledy a daly přítomným dárečky. Zastupitelé
obce zajistili pohoštění, k tanci i poslechu hrál p. Oldřich Tuček.
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Zprávy z naší obce
V loňském roce pokračovaly v obci práce na chodnících
u hospůdky Na Vlachovce

u obchodu Jednoty

před hospodou U Bohunků
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Kultura
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…… Mikulášská nadílka na místním hřišti 4. prosince ……
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Činnost SDH
Posvícenskou zábavu ve Společenském domě pořádal náš sbor
29. října, k tanci a poslechu hrála skupina ESO p. Hartmana.
Pobavit se přišlo přes 120 lidí a zábava se vydařila.
Naši členové s Tatrou v Opolanech na soutěži v požárním útoku
s názvem Kanínský klokan při doplňování vody do kádí.

V obci Vlkov pod Oškobrhem provedli naši hasiči s Tatrou
proplach kanalizace a také vozidlo prošlo technickou prohlídkou.
Do konce roku 2016 byly prováděny našimi členy další úpravy
hasičské zbrojnice.
Ve střední části byla
vybourána druhá vrata
na umístění automobilu
Ford Transit na dopravu
zásahového družstva a další
techniky. Do garáže směrem
k Tatře byly zazděny užší
zárubně, a také tato garáž
byla vymalována a do ní
vyrobeny nové skříně.
Z dotace byly pořízeny přilby, boty i obleky pro zásahové
družstvo, dosud se muselo našich 12 zasahujících hasičů vystřídat
kupříkladu při požáru stohu v Hradčanech o 6 souprav oblečení.
Sbor dobrovolných hasičů Sány bude pořádat 18. března ve.
Společenském domě od 13:30 hod „Dětský karneval“ a od 20:00 hod
Všichni jsou zváni.
„Maškarní bál“, hrát bude skupina ESO.
Skála Josef kronikář SDH Sány.
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Činnost TJ
V sobotu 19.11.2016 skončila první část fotbalové sezóny domácím
zápasem proti rivalovi z Odřepes. Utkání skončilo nerozhodně s
výsledkem 2:2. Po podzimu jsou dospělí na sedmém místě se skóre
28:30 a 19 body. Jarní část začíná 25.3.2017, kdy naše mužstvo
zajíždí na první zápas do Kněžic. Dorostenci zakončili svoje
účinkování na prvním místě se skóre 45:11 a 25 body. Do bojů o další
mistrovské body nastoupí v neděli 9.4.2017, kdy zajíždějí do Strak.

Žáci v okresním přeboru dosáhli na pěkné páté místo se skóre
21:19 a 18 body. Jarní část zahájí také na hřišti soupeře, a to v
neděli 9.4.2017 v Městci Králové.
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Garda Sány sehrála 17. listopadu 2016 na domácím hřišti zápas
mezi sebou, a to v rámci oslav životního jubilea našeho hráče
Miroslava Koubleho.
Z činnosti TJ: na podzim došlo k výměně nevyhovujících laviček
za nové, které jak doufáme, budou sloužit k lepšímu zázemí i
sledování zápasů. Dále jsme zakoupili bezpečnostní branky, které
nám chyběly pro kvalitnější tréninkové metody, hlavně co se týče
mládeže.
V sobotu 10.12.2016 proběhla výroční členská schůze, která se
tentokrát uskutečnila ve Společenském domě v Sánech. K této změně
došlo z důvodu menších prostor v Myslivně, schůze se zúčastnilo více
jak 80 členů TJ Sokol Sány.

Na závěr roku jsme se sešli na místním hřišti, kde byl sehrán již
tradiční silvestrovský fotbálek.

Na závěr bych rád všechny pozval na již čtvrtý Sportovní ples,
který se koná 11.2.2017 od 20.00 hodin ve Společenském domě v
Sánech. K tanci a poslechu hraje skupina Unikát.
Libor Pelikán předseda TJ Sány.
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Činnost ČRS
V říjnu bylo do revíru vysazeno 60 kg lína, kterého jsme
zakoupili z rybářství Vavřinec. Dále bylo zakoupeno a uskladněno
35 q krmného obilí na rok 2017, kterým bude krmena rybí obsádka
na rybnících.
V měsíci listopadu jsme se zúčastnili prověrek rybářského
hospodaření, kdy jsme Středočeskému územnímu svazu ČRS
prokazovali plnění zarybňovacího plánu, hospodaření na rybnících
a údržbu revíru. Veškerá kontrola hospodaření proběhla bez závad.
Dále se nám opět podařilo získat výjimku od krajského úřadu
Středočeského kraje na snížení lovné míry sumce velkého (Silurus
glanis) a změny doby jeho hájení. Lovit sumce velkého (Silurus glanis)
je možno znovu již od 29.4.2017 a nejmenší lovná míra je snížena na
20 cm. Povodí Labe v listopadu provádělo údržbu břehových
porostů od dobšického mostu směrem na Badra po pravé straně
toku a byly vyřezány náletové dřeviny a stromy, které by při vyšších
průtocích vody mohly způsobit zachycení splavenin a ucpání toku řeky.
V prosinci jsme na MěÚ Kolín a MěÚ Poděbrady odeslali hlášení
o počtu volavek a kormoránů ulovených v našem revíru. Celkem
bylo v roce 2016 uloveno 46 ks kormoránů a 18 ks volavek. Dále
jsme stanovili termíny na vydávání nových povolenek na rok 2017,
ale i termín výroční členské schůze. Ta se bude konat dne 4.3.2017
od 14:00 hodin v sále místního šenku v obci Dobšice. Pro velký
úspěch rybářských závodů v minulých dvou letech, jsme se i pro
letošek rozhodli rybářské závody uspořádat, a to v termínu
22.4.2017 znovu na Dobšickém rameni v obci Dobšice. Závodů se
bude moci zúčastnit každý (dospělí i děti), kdo má rybářské
vybavení a chuť si zarybařit. Občerstvení na rybářských závodech
znovu zajistí SDH Sány. Více o programu závodů se dozvíte na
našich internetových stránkách a z plakátů umístěných v okolních
obcích na začátku dubna.
Na závěr mého lednového příspěvku bych rád poděkoval členům
naší rybářské organizace za projevenou důvěru, obchodním
partnerům za seriózní jednání a v neposlední řadě i výboru naší
organizace za odvedenou práci v roce 2016. Do nového roku 2017
Vám přeji mnoho zdraví a úspěchů v osobním i pracovním životě.
Petrův zdar

Ing. Ondřej Jedlička hospodář MO Žehuň
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Činnost hokejového družstva Sány

Je za námi polovina sezóny,
která je pro nás velikou zkouškou ve vyšší soutěži, než tomu bylo
v minulých letech. Poděbradský pohár je na úrovni okresního
přeboru, kde jsou mužstva složená i z bývalých hráčů krajských
přeborů. V průběhu první části soutěže jsme dokázali i s předními
mužstvy tabulky hrát rovnocenně, ale i přes to jsme na devátém
místě.

Druhá část soutěže bude rozdělena do dvou skupin podle
současného umístění. V první skupině se bude bojovat o první až
páté místo a ve druhé skupině o šesté až desáté místo. Věříme, že se
dokážeme umístit lépe, než se nacházíme v tabulce po první části.
Druhou část začínáme hrát koncem ledna a bude se hrát
dvoukolově. Tímto vás jménem HC Sány zvu na naše zápasy na ZS
v Poděbradech.
Těšíme se na vaši podporu.
Honza Hanuš kapitán mužstva
Mateřská škola Sány
Vážení čtenáři,
poslední dva měsíce roku 2016 byly pro děti ve znamení velkých
příprav na veřejná vystupování a velkého těšení na Ježíška.
Již začátkem listopadu se začaly všechny děti společně učit básně,
písně i tanečky. Tematicky byly zaměřené na zimu, Vánoce a vše co
k nim patří.
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První adventní neděli, v sánském kostele, jste mohli vidět děvčata
a chlapce, převlečené za andílky. Navlékli si na sebe nové bílé kostýmy
a snažili se potěšit svým vystoupením všechny přítomné diváky.
Na hřišti se děti setkaly jako čertíci. Ten den byly stromy kolem
krásně bíle ojíněné a na stromečku blízko parketu visely zelené
ozdoby, které děti samy vyráběly při odpoledních činnostech.
Nechybělo ani vystupování v bývalé škole, kde je nyní pečovatelská
služba. Všichni nás zde srdečně přivítali, děti zde ochutnaly cukroví
a odnesly si vánoční dobroty domů. Dárek a přání předaly děti
v Myslivně i místním babičkám a dědečkům.
Vyvrcholením vánočních oslav byla besídka v mateřské škole.
Třídu nám opět ozdobil krásný strom od pana Žďárského st.
Stromek si děti samostatně ozdobily a pod ním jsme si všichni
společně připomínali staré vánoční zvyky. Např. pouštění lodiček,
vyrobených ze skořápek vlašských ořechů, rozkrajování jablíček,
význam jmelí, šupiny od kapra, mince pod talířem.

Foto je od učitelky Ilony Eliášové

Setkání všech 2. ledna 2017 bylo v mateřské škole veselé. Společně.
jsme si povídali o prožitých Vánocích a splněných přáních.
Ve zdejší mateřské škole se nám splnila také přání. Děti mají
krásnou novou a velkou branku. Dá se s ní hrát fotbal ve třídě, a tak
mohou děti sportovat, když je venku velice nepříznivé počasí.
Na chodbě máme nový vysoušeč na boty. Díky tomuto přístroji
můžeme dětem kdykoliv během dne usušit obuv a předejít tak
zdravotním potížím.
Závěrem nabízím báseň, kterou si děti nyní v zimě společně říkají.
Mrzne a mrzne a mrzne, ten kdo se neschová, zmrzne.
Ten, kdo se neschová rychle a hned, bude z něj vločka, rampouch a led.
Krásný a spokojený rok 2017 přeje všem čtenářům za MŠ Sány.
Ivana Jedličková ředitelka školky.
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Obyvatelé od října do konce roku 2016
Narození:
29.11. Matyáš Pánek

ul. Boženy Němcové čp. 215

Sňatky uzavřeli:

1.10. Petra Vopařilová
Ondřej Bičiště

ul. Jana Čapka čp. 272
ul. Jana Čapka čp. 272

Jan Blažek
Michaela Stračkovská

ul. Družstevní čp. 2
ul. Družstevní čp. 2

Přistěhovali se:

Naposledy jsme se rozloučili s těmito spoluobčany:
19.12. pí Růžena Kopová ul. 9. května čp. 27 ve věku 73 let

Skutečný stav k 1.1. 2017 - v Sánech bylo 523 obyvatel.
Ivona Procházková matrikářka OU
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Významná jubilea našich občanů v roce 2017:
13. února
18. února
28. února
19. března
11. dubna
3. června
16. června
19. června
10. července
30. července
9. srpna
28. září
12. října
18. října
18. října
29. října
12. listopadu
15. listopadu
14. prosince
17. prosince
26. prosince
26. prosince

pí Nollová Božena
pí Podnecká Božena
p. Dolejš Vladislav
pí Novotná Marie
p. Jiránek Václav
p. Rezek Vlastimil
p. Svojša Pavel
p. Beran František
p. Staněk Jiří
pí Šancová Jaroslava
p. Tichý Milan
pí Čechová Marie
pí Kyjovská Anna
p. Němec Václav
p. Kyjovský Zdeněk
p. Vejchoda Josef
pí Benešová Zuzana
pí Šantrůčková Olga
pí Šamšová Eva
p. Svoboda Zdeněk
pí Jiránková Marie
pí Bednářová Mária

ul. Bačovská
ul. Bačovská
ul. Dlouhá
ul. Bačovská
ul. Krátká
ul. B. Němcové
ul. Bačovská
ul. Dlouhá
ul. Bačovská
ul. 9. května
ul. B. Němcové
ul. Za Kovárnou
ul. B. Němcové
ul. 9. května
ul. Dlouhá
ul. 9. května
ul. Družstevní
ul. B. Němcové
ul. Dobšická
ul. 9. května
ul. Krátká
ul. 9. května

Blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, životní spokojenost
a mnoho elánu do dalších let.
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70 let
80 let
70 let
75 let
70 let
90 let
70 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
85 let
70 let
75 let
70 let
91 let

Báseň napsaná v jedné z nemocnic určená všem seniorům
Vážení senioři

Vzpomínky na dětství a mládí jsou krásné
k tomu svítilo vždy jen slunko jasné,
proto jen dobrou náladu musíme mít,
a nejen stále o tom jenom snít.
Co bylo to bylo, vše už dávno odeznělo…
Nyní je již nutné, aby se nám srdíčko osvěžilo,
vždyť mládí nám uteklo, stáří nás hladí,
my však budem stále a stále mladí.
Hodně nám z minulosti schází?
není na to myslet, aby to nebylo hrází,
proto je třeba si nepřipouštět moc,
aby nám vzpomínky nyní nezabíraly celou noc.
Nyní si vždy musíme přát hodně zdravíčka,
i trochu toho malého štěstíčka,
více vzdušného, dobrého rozumu,
k tomu však hlavně tlukot srdíčka.
Dobrou náladu je třeba stále mít,
to ke všemu musí jenom být,
někdy se to nepovede přeci,
pochopení u okolí by měli mít všeci.
Vždyť život je velmi složitá záležitost,
zvítězit vždy musí skromnost a moudrost,
ve všem si každý musí pomoci aspoň maličko,
ke špatným věcem přistupovat jak létající peříčko.
Protož vám vážení senioři přeji
jen hodně zdravíčka a dobré pohody,
dobře se jenom stále mějte,
u všeho se jen a jen usmívejte.
Co jiného si můžeme ještě přát,
abychom mohli dobře spát,
na svých nožkách ještě stát
a na dobré věci jen vzpomínat.
Eva Benediktová nar. 1932.

To Vám ze srdce přeje seniorka
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Pokračování o škole v Sánech

uč. Zdeňka Svobodová r. 1950 foto zapůjčila pí O. Žižková

uč. Bohumil Poříz r. 1953 foto zapůjčil p. Vladimír Šamša

Po třináctiletém působení na národní škole odešel z obce
v r. 1956 Bohumil Poříz ředitel školy. Zároveň odešla také Růžena
Jůnová. Do školy nastoupil Jaroslav Fér jako ředitel školy a jako
učitelka manželka Božena Férová.
Od 1. září 1948 podle nového zákona se škola místo obecná
přejmenovala na národní a místo měšťanské byla střední. Změna
nenastala jenom v názvu, ale i v politické náplni vyučování. V tomto
roce se učilo v sánské škole 52 dětí.
- 22 -

uč. Dostálová r. 1949-50 foto zapůjčila pí E. Ouředníková

Červenci 1951 byl zaveden elektrický proud do školní budovy a
instalace byla prováděna do trubek, dřívější vedení drátů po stěnách
už nevyhovovalo předpisům.

uč. Bohumil Poříz r. 1953 foto zapůjčil p. Jiří Smutný

Na východ od školní budovy je studně a v roce 1955 tam stála
železná pumpa ještě z doby staré školy. Tou se pumpovala voda pro
potřeby školy.
V roce 1958 byla škola připojena na místní kanalizaci, na
výkopech v délce 40 m a odborných pracích pracovali členové SRPŠ.
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Informace pro občany:
Rozpis zasedání zastupitelstva obce Sány v roce 2017
místo konání: kancelář obecního úřadu v Sánech ul. 9. května čp.16
Leden –
Únor –
Březen –
Duben –
Květen –
Červen –

18.01.2017 v 18.00 hod.
14.02.2017 v 18.00 hod.
13.03.2017 v 18.00 hod.
12.04.2017 v 18.00 hod.
15.05.2017 v 19.00 hod.
14.06.2017 v 19.00 hod.

Červenec – 11.07.2017 v 19.00 hod.
Srpen –
10.08.2017 v 19.00 hod.
Září –
12.09.2017 v 19.00 hod.
Říjen –
12.10.2017 v 19.00 hod.
Listopad – 14.11.2017 v 18.00 hod.
Prosinec – 20.12.2017 v 18.00 hod.

Dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích jsou zasedání zastupitelstva
obce veřejná a řídí se jednacím řádem zastupitelstva obce Sány.
Případné změny o čase nebo místě konání budou včas oznámeny.
Sazby místního poplatku za odvoz komunálních odpadů
i poplatek ze psů pro rok 2017 v obci Sány zůstávají stejné jako
v roce 2016. Poplatky můžete hradit od 1. února na Obecním úřadě.
Cena pitné vody od 1. 1. 2017 bude 41,18 Kč/m3, cena vody
odkanalizované bude 42,95 Kč/m3, ceny jsou včetně 15% DPH.
Na Oficiálních internetových stránkách Obce Sány má kdokoli
možnost si prohlédnout zprávy z úřední desky, novinky, dále plno
fotografií z obce i okolí, z historie, z kulturních akcí pořádaných
zastupiteli, z mateřské školy, z činnosti spolků, služby v obci atd.
Opět byly stránky doplněny o celou řadu fotografií z pořádání
dřívějších Staročeských májů, o historické fotky ze vsi i z kostela.
Za tyto zapůjčené fotografie od místních obyvatel děkuji. Pokud
má někdo zájem a nemá možnost prohlídky doma, může se přijít
podívat do místní knihovny, obsluha každému jistě ráda poradí.
Internetová adresa je obecsany.cz/
Provozní doba obecní knihovny a internetu
Pondělí 17:15 – 19:15, Úterý 17:15 – 18:15, Středa 17:15 – 19:15
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